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Uttagning till Special Olympics Europaspel och Världsspel 
Det är Special Olympics-rådet som ansvarar för att ta fram uttagningskriterier och säkerställa att det 
blir en bra process. Förutsättningarna bygger på Special Olympics internationellt fastställda regler.  
 

Grundläggande förutsättningar 

Idrotter 

För varje idrott där Special Olympics Sweden ska skicka några aktiva till Europaspel och Världsspel 
krävs det att det finns en god bredd vad gäller antalet utövare. Det är SO-rådet som i första hand 
avgör vilka idrotter som det är lämpligt att Special Olympics Sweden är representerade i. 
 

Aktiva 

 Aktiv ska vara medlem i en idrottsförening som är ansluten till Parasport Sverige eller annat 
Specialidrottsförbund som utövar Special Olympics-idrott 

 Aktiva ska vara idrottare med utvecklingsstörning. För idrotter tillhörande Parasport Sverige 
säkerställs detta genom att aktiva innehar en tävlingslicens inom klassen idrottare med 
utvecklingsstörning 

 Aktiva på alla nivåer ska erbjudas att delta 

 Aktiv ska klara av att resa samt vistas utomlands under längre period. Vid behov av extra stöd 
ska Special Olympics Sweden jobba för att tillgodose det 

 Aktiv ska kontinuerligt träna och tävla inom sin idrott 

 Aktiv ska ha kunskap i de grundläggande reglerna inom idrotten samt uppträda just mot 
med- och motspelare 

 Aktiv ska ha fyllt minst 16 år när aktuellt spel påbörjas (undantaget gymnastik och 
konståkning där lägsta ålder är 12 år) 

 

Ledare 

 Ha en god kännedom om Special Olympics 

 Vara väl insatt i vilka förväntningar som finns för den aktuella rollen 

 Ha en god kunskap i aktuell idrott 
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Uttagningsprocess 
1. Special Olympics Sverige önskar tilldelning av kvotplatser till aktuellt spel. Antalet platser 

som önskas och inom vilka idrotter görs i samråd med Special Olympics-ansvariga inom 
respektive idrott 

2. Besked om vilka idrotter vi får delta i och med hur många aktiva 
3. Samråd med Special Olympics-ansvariga inom respektive idrott för att identifiera lämpliga 

uttagningstävlingar 
4. Uttagningsprocess och tidsplan publiceras på Special Olympics Sveriges hemsida 
5. Uttagningstävlingar genomförs, företrädesvis i form av Nationella spel 
6. A) Vinnarna i respektive uttagningstävling erbjuds platsen på aktuellt spel 

B) Om vinnarna tackar nej går erbjudandet vidare till tvåan, osv.  
C) Om antalet vinnare överstiger antalet platser vi blivit tilldelade genomförs lottning för att 
avgöra vem som erbjuds platsen. Det är Special Olympics-rådet som ansvarar för lottningen 
D) Om antalet vinnare är färre än de antal platser vi blivit tilldelade erbjuds tvåan, osv. tills 
antalet platser fyllts 

7. Utifrån ovanstående kriterier sammanställer Special Olympics-ansvarig tillsammans med 
truppansvarig vilka personer som föreslås delta ifrån aktuell idrott. I samband med detta förs 
även en diskussion mellan Special Olympics-ansvarig och truppansvarig om val av ledare 
inom respektive idrott 

8. Truppansvarig redovisar förslaget för Special Olympics-rådet 
9. Truppen (Sverigelaget) fastställs av Parsport Sveriges styrelse 

 
 


